
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ চট্টগ্রাম উপজেলাঃ আজ ায়ারা

ক্রঃ  ং  াম বপতার  াম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ মৃত োফর উল্লাহ খা ছালামত খা উত্তর িন্দর আজ ায়ারা ৩১৫৩

২ জমাঃ ইব্রাবহম ওমদা বময়া বিরাগ বিরাগ ৩১৫৪

৩ জমাহাম্মদ ছবুর রবকম আলী গুন্দ্বীপ বমন্নত আলী হাট ৩১৫৮

৪ জমাঃ আব্দুস ছালাম মৃত আব্দুল হাবকম পূি ব িররয়া পূি ব িররয়া ৩১৬৩

৫ জমাঃ শবফকুর রহমা জমাহাম্মদ ইসহাক িরুমচড়া িরুমচড়া ৩১৬৬

৬ নুরুল আবম মৃত অীছয়র রহমা িারখাই বতলারদ্বীপ ৩১৭৩

৭ সামশুল কবরম জচৌধুরী আব্দুল কবরম জচৌধুরী বতলারদ্বীপ বতলারদ্বীপ ৩১৮১

৮ আিদুচ ছত্তার জচৌধুরী আজু বময়া  াবের আলী জচৌধুরী িাড়ী, 

িারখাই 

বতলারদ্বীপ ৩১৮২

৯ জমাঃ ইসমাইল মৃত জমাঃ আবুল কালাম বিলপুর আজ ায়ারা ৩১৮৯

১০ মৃত জমাঃ বছয়দ মৃত আব্দুর রবশদ ঐ ঐ ৩১৯২

১১ ঠাকুর দাস জগৌরাঙ্গ দাস বক পুরা বক পুরা ৩১৯৭

১২ অব ল দাশ মৃত জ াজগন্দ্র দাশ পাঠাব জকাটা ঐ ৩২০২

১৩ জমাঃ ইব্রাবহম নুর আহমদ ঐ ঐ ৩২০৭

১৪ িাদল মাবল  জগন্দ্র মাবল পররজকাড়া পররজকাড়া ৩২০৮

১৫ ব ম বল পাল মৃত  তীন্দ্র পাল খালখামা মালঘর ৩২২১

১৬ জমাঃ মামুনুর রবমদ মরহুম রবশদ জ্জামা  জচৌধুরী হাইলধর হাইলধর ৩২২২

১৭ জমাঃ ইব্রাহীম জচৌদুরী মৃত আব্দুল িারী জচৌধুরী মাহাতা পররজকাড়া ৩২২৩

১৮ আবুল হাজশম খবললুর রহমা িারখাই বতলারদ্বীপ ৩২২৪

১৯ আবু তাজলি মৃত জসালতা  আহমদ িারখাই বতলারদ্বীপ ৩২২৫

২০ মৃত আবু তাজহর মৃত ইসমাইল আলী ওষখাই ওষখাই ৩২২৭

২১ কােী জমাঃ আিদুল্লাহ হােী আবল আহমদ সওদাগর ওষখাই ওষখাই ৩২২৮

২২ জমাঃ আবুল জহাজস (মুবি জ াদ্দা) জফারক আহমদ মালঘর মালঘর ৩২২৯

২৩ জমাঃ আলী শাহোহা মৃত তবমজুর রহমা জতজকাটা আজ ায়ারা ৩২৩০

২৪ বসয়দ আহমদ জমৌঃ জহদাজয়ত আলী উত্তর িন্দর মহালখা  িাোর ৩২৩৬

২৫ মৃত বমল  কাবি িড়ুয়া উজপন্দ্র লাল িড়ুয়া িটতলী িটতলী ৩২৩৮

২৬ জমাঃ ফেলুল কবরম জমাহাম্মদ শরীফ জশালকাটা আজ ায়ারা ৩২৪৬

২৭ জমাঃ িেলুল কবরম জমাহাম্মদ শরীফ জশালকাটা আজ ায়ারা ৩২৪৭

২৮ আব্দুল মবেদ আমীর হামো জশালকাটা আজ ায়ারা ৩২৫০

২৯ আিদু ছবুর মৃদ আজু বময়া িারখাই বতলারদ্বীপ ৩২৫২

৩০ আব্দুল জমাতাজলি মৃত আব্দুল িারী জতজকাটা জতজকাটা ৩৭১৪

৩১ আবু িক্কর গুরা বময়া বতলারদ্বীপ বতলারদ্বীপ ৩৭৪৬

৩২ জমাোফফর আহম্মদ মৃত বময়া ো  জচৌধুরী ওষখাইল পররজকাড়া ৩৭৭০

৩৩ স্বরবেত রুদ্র মৃত জেজমশ চন্দ্র রুদ্র তালসরা পররজকাড়া ৩৭৭৪

৩৪ আবুল কাজশম মৃত আব্দুছ ছাত্তার দঃ ইছাখালী হাইলধর ৩৭৮০

৩৫ জমাহাম্মদ আয়ুি খা কবির আহম্মদ খাঁ  লবদয়া িরুমচড়া ৩৭৯৯

৩৬ তবরকুল ইসলাম মৃত আহমদ পীর খাইস জতজকাটা ৩৮০০

৩৭ প্রণি কুমার জস প্রজমাদ রঞ্জ  জস আজ ায়ারা আজ ায়ারা ৩৮০২

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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